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Chào Mừng Tới Khu Vực Trường HọcWest Shore
Phụ huynh và trường học làm việc cùng nhau trong việc giáo dục trẻ em.
Cả hai đều muốn cho con trẻ học tốt ở trường. Khi cha mẹ và gia đình tham
gia vào giáo dục, con cái của họ làm tốt hơn và lớn lên thành công hơn.
Một phần của làm việc cùng nhau là để cho phụ huynh và nhân viên trường học
có thể nói chuyện với nhau. Chúng tôi có thể nhận được thông dịch và phiên dịch để
giúp quý vị. Nếu quý vị muốn nói chuyện với nhân viên nhà trường, nhưng không
nói được tiếng Anh, quý vị có thể gọi các trường học, nói tên của con quý vị, quý vị
là ai (mẹ, cha giám hộ,), ngôn ngữ mà quý vị nói và số điện thoại của quý vị. Quý
vị cũng có thể gửi một lưu ý đến trường với các thông tin tương tự. Một người nào
đó từ trường sẽ gọi trở lại cho quý vị với một thông dịch viên càng sớm càng tốt.
Chúng tôi khuyến khích quý vị đọc các thông tin quan trọng về trường học của chúng tôi
trong cuốn sổ tay này. Nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi cho trường của con quý vị để biết
thêm chi tiết.
Cẩm nang này được biên soạn năm 2009-2010 và cập nhật năm 2022 với Tiêu đề III tài
trợ.

Sự hiện diện
Điều gì xảy ra nếu con tôi không thể đi học được?
Luật trường học của Pennsylvania bắt buộc tất cả học sinh trong độ tuổi từ sáu (6) đến mười tám (18)
tuổi phải đi học. Học sinh cần đến trường mỗi ngày. Một học sinh có thể nghỉ học vì những lý do sau đây:
●
●
●
●
●

Bệnh tật
Người thân cận trực tiếp trong gia đình qua đời
Vì lý do rất khẩn cấp có ảnh hưởng đến trẻ (được xác định bởi chính quyền)
Đường xá không an toàn (được xác định bởi chính quyền)
Chuyến đi tham quan học tập (được sự chấp thuận của phụ huynh và hiệu trưởng)

Mọi sự vắng mặt khác được coi là không hợp lệ.
Tôi có cần phải gọi cho nhà trường nếu con tôi không thể đi học không?
Có. Xin gọi nhà trường để báo cho họ biết rằng con quý vị vắng mặt và sẽ không tới trường học ngày
hôm đó.
Tôi có cần làm gì khác nếu con tôi không thể đi học không?
Có. Khi con quý vị trở lại trường học sau khi vắng mặt, thì trẻ nên mang theo một thư nhắn của quý vị.
Thư nhắn cần phải đề ngày tháng, lý do vắng mặt và phải có chữ ký của một phụ huynh. Điều này là rất
quan trọng.
VÍ DỤ:
To whom it may concern,
John Smith was absent from school on
Monday, March 1, 2022 because he was sick.
Mrs. Smith
(Gởi tới người có phận sự:
John Smith đã vắng học
Thứ Hai Ngày 1 Tháng 3 năm 2010 vì em bị bệnh.
Bà Smith)
Nếu thư nhắn không được đưa cho văn phòng trong vòng ba (3) ngày kể từ sau ngày nghỉ, thì sẽ bị xem là
vắng học không hợp lệ. Nếu một học sinh có ba (3) lần vắng học không hợp lệ, phụ huynh của em đó sẽ
bị yêu cầu phải đóng phạt lên trên tới 200 đô la.

Nếu con tôi có hẹn với nha sĩ hoặc bác sĩ thì sao?
Nếu có lịch hẹn khám trong ngày học, thì phụ huynh phải gửi thư nhắn cho nhà trường vào NGÀY
TRƯỚC ngày có lịch hẹn.
Ngoài ra, khi đưa con quý vị đến nha sĩ hoặc bác sĩ, xin vui lòng đề nghị họ ghi thư nhắn rồi đưa thư
nhắn này đến trường khi trẻ đi học lại. Nếu một học sinh phải vắng mặt một phần nhỏ của ngày học vì có
hẹn, thì trẻ vẫn phải ở trong trường phần còn lại của ngày học.
Nếu con tôi bị bệnh nhiều ngày thì sao?
Nếu trẻ vắng học trong ba (3) ngày hoặc hơn vì bệnh, vui lòng đề nghị bác sĩ của trẻ cung cấp một thư
nhắn cho trường.
Nếu trẻ vắng học nhiều vì bệnh, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp cho trường thứ nhắn của bác sĩ mỗi
khi trẻ vắng học.

Cuộc gọi điện thoại
và email thông báo tự động
Khi đăng ký, quý vị điền một biểu mẫu về hệ thống cuộc gọi điện thoại và email thông báo tự động do
Khu học chánh sử dụng. Thông qua hệ thống này, Khu học chánh có thể trao đổi qua điện thoại, email và
tin nhắn văn bản với phụ huynh về việc đóng cửa/trì hoãn trường học, sự kiện của trường và những vấn
đề quan trọng ảnh hưởng đến con quý vị, cũng như những tình huống khẩn cấp (nếu cần).
Vui lòng thông báo cho thư ký nhà trường nếu quý vị thay đổi số điện thoại trong năm học.

Điện thoại di động
TRƯỜNG TIỂU HỌC - Trẻ có thể mang theo điện thoại di động đến trường nếu được hiệu trưởng cho
phép.
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – Trẻ có thể sử dụng điện thoại di
động trong ngày học nếu giáo viên cho phép.

Thay đổi thông tin
Quý vị nhất thiết cần phải báo với nhà trường (qua điện thoại, email hoặc thư nhắn) nếu địa chỉ hay số
điện thoại của quý vị có sự thay đổi.

Ngày chu kỳ
Lịch trình của chúng tôi là dựa trên chu kỳ sáu ngày. Sau sáu ngày học, chu kỳ sẽ quay trở về lại ngày 1.
Xem ví dụ dưới đây:
Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

Ngày 6

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

Ngày 6

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Kỷ luật
Học sinh có những trách nhiệm nhất định: đến trường mỗi ngày, chăm chỉ trong lớp học, và tuân theo quy
định của trường. Không học sinh nào có thể cản trở quá trình học tập của ai khác. Học sinh được mong
đợi tôn trọng người khác ở trường. Học sinh sẽ bị kỷ luật khi không cư xử một cách thích hợp.

Giờ tan trường
Tôi phải làm gì nếu muốn đón con tôi về từ trường học?
Nếu quý vị muốn đón con vào cuối ngày học, vui lòng đưa cho trẻ thư nhắn để mang theo vào ngày đó.
Quý vị cần ký một giấy tờ tại trường để có thể đón trẻ. Nếu muốn đón con HÀNG NGÀY sau giờ học,
quý vị chỉ cần gửi một thứ nhắn ghi rõ rằng quý vị sẽ đến trường đón con về mỗi ngày. Quý vị cũng có
thể sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân.
Đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, quý vị không cần gửi thư nhắn để đón trẻ. Vui
lòng trao đổi với trẻ về việc đón về.

Trang phục và tác phong
Học sinh không mặc đồng phục ở Khu học chánh West Shore.
Học sinh có trách nhiệm giữ thân thể, tay, tóc, và quần áo của các em sạch sẽ.
Trong các lớp học như giáo dục công nghệ, khoa học, gia đình và khoa học tiêu dùng và giáo dục thể
chất, học sinh có tóc dài có thể phải buộc tóc của mình lại cho an toàn.
Quần áo thể hiện nội dung thô tục, hình ảnh không phù hợp, cử chỉ hay lời nói, sử dụng ma túy, rượu, các
sản phẩm thuốc lá, vũ khí, hoặc những ám chỉ về tình dục là không thể chấp nhận được.
Học sinh không có thể mặc quần áo chật khít, bị rách, nát, hoặc hở hang. Không được để lộ đồ lót.
Không được phép mang trang sức có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc gười khác.

Không được đội nón, dải băng đeo đầu và khăn trùm đầu (trừ khi mang vì lý do tôn giáo) trong giờ học.
Áo phải che bụng. Học sinh có thể mặc đồ không có tay áo miễn là không để lộ đồ lót.
Quần shorts và váy phải dài tới giữa đùi hoặc dài hơn.
Học sinh phải mang giày an toàn.

Nhận thức về ma túy
Tuyệt đối không được sử dụng ma tuý bất hợp pháp và dụng cụ sử dụng ma tuý ở trường. Học sinh nào
không tuân theo quy định này sẽ bị đình chỉ ngay lập tức và có thể bị trục xuất khỏi trường học.
Nếu một học sinh cần phải uống thuốc trong giờ học, phụ huynh phải liên lạc với y tá của trường. Đơn
thuốc và Đơn yêu cầu phải được hoàn tất trước khi thuốc có thể được sử dụng trong giờ học. Phụ huynh
(KHÔNG PHẢI học sinh) phải mang đến trường bất kỳ loại thuốc nào học sinh cần sử dụng trong giờ
học.

Chuyến tham quan học tập
Tôi muốn đưa con đi tham quan trong năm học. Tôi cần phải làm gì?
Quý vị sẽ cần phải hoàn tất một Đơn xin tham quan học tập ít nhất năm (5) ngày trước chuyến đi. Học
sinh không được vắng quá năm (5) ngày trong năm học. Học sinh không được vắng (5) ngày đầu tiên của
năm học hoặc mười (10) ngày cuối cùng của năm học. Học sinh không được vắng học trong thời gian thi
cử cấp tiểu bang hoặc những kỳ thi giữa kỳ/cuối kỳ.
Nếu tôi cần phải về nước một vài tuần thì sao?
Vui lòng thảo luận điều này với hiệu trưởng nhà trường.

Dịch vụ thực phẩm
Xin lưu ý: Trong năm học 2021-2022, bữa sáng và bữa trưa sẽ được phục vụ miễn phí cho mọi học sinh.
Làm thế nào để con tôi mua bữa sáng/trưa ở trường?
Tất cả các trường thuộc khu học chánh sử dụng một hệ thống thanh toán trước cho bữa sáng và bữa trưa
của học sinh. Quý vị có thể nạp tiền online tại K12PaymentCenter.com.
Quý vị cũng có thể nạp tiền vào tài khoản học sinh bằng cách gửi tiền mặt hoặc séc có người hưởng là
“West Shore Cafeteria Fund” cho trường trong phong bì đề tên học sinh, số ID và số tiền ở mặt trước.
Không được trả tiền vào bữa trưa – phải gửi tiền vào đầu ngày học.
Con tôi có thể được miễn phí hoặc trả ít tiền hơn cho bữa ăn không?
Có thể. Xin vui lòng lấy đơn đăng ký miễn phí/giảm giá bữa ăn từ trường của con quý vị, điền đơn rồi
nộp trở lại cho nhà trường. Mỗi gia đình chỉ cần điền một đơn. Xin liệt kê tất cả các con em của quý vị
trên một tờ đơn.

Cần điền đơn mới vào mỗi năm.
Đơn này có ở nhiều ngôn ngữ.

Quấy rối
Các trường ở Khu học chánh West Shore là nơi an toàn cho mọi học sinh. Không học sinh nào được quấy
rối hay đe doạ học sinh khác bằng phát ngôn xúc phạm, nói xấu hay mặc những vật dụng thể hiện thành
kiến hay sự thù ghép dựa trên chủng tộc, màu da, độ tuổi, tín ngưỡng, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, bản dạng
giới, thiên hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, thai sản, nguồn gốc quốc gia hay tình trạng khuyết tật.
Nếu con quý vị chứng kiến một học sinh bị quấy rối hoặc bản thân bị quấy rối, vui lòng liên hệ với hiệu
trưởng tại trường.

Bài tập về nhà
Bài tập về nhà là một phần quan trọng trong hệ thống trường học Hoa Kỳ. Mục đích của bài tập về nhà là
để giúp học sinh học hoặc thực hành những gì được dạy trong lớp học. Vui lòng hỏi con quý vị về bài tập
ở nhà của trẻ và kiểm tra để chắc chắn rằng trẻ đang hoàn tất nó.
Nếu quý vị không chắc chắn làm thế nào để giúp con của quý vị với các bài tập về nhà, hãy liên lạc với
giáo viên của trẻ.

Trễ học
Tôi phải làm gì nếu con tôi trễ học?
Xin hãy đưa con quý vị đến văn phòng khi quý vị đến trường. Nhà trường sẽ yêu cầu được biết lý do
vì sao em trễ học.

Tủ khóa
Nhà trường có cho con tôi một nơi ở để giữ đồ đạc của chúng không?
TRƯỜNG TIỂU HỌC - Trẻ em có thể giữ đồ đạc của mình trong lớp học của các em.
TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – Khu học chánh cung cấp tủ khóa để học
sinh lưu giữ sổ sách, quần áo, vật liệu học và tài sản cá nhân khác theo yêu cầu.
Tủ khóa không thuộc về học sinh. Nhân viên trường có thể xem xét tủ khóa bất cứ lúc nào.

Tài liệu học tập
Những tài liệu gì con tôi nên mang đến trường?
Sách giáo khoa được cung cấp cho tất cả học sinh. Ở cấp tiểu học, học sinh cần phải có một ba lô. Học
sinh trung học cơ sở và phổ thông nên mang theo một ba lô, bìa binder, folder, giấy, bút mực/bút chì đến
trường.

Học sinh tiểu học và trung học cơ sở không được mang ba lô trong ngày học, nhưng học sinh trung học
phổ thông thì được.

Họp phụ huynh – giáo viên
Họp phụ huynh – giáo viên là các cuộc họp giữa cha mẹ và giáo viên. Giáo viên gặp cha mẹ của mỗi em
để nói về thành tích của các em ở trường. Các hội nghị dự kiến tổ chức vào mùa thu và mùa xuân. Phụ
huynh cũng có thể yêu cầu một cuộc họp bất kỳ lúc nào.

Giáo dục thể chất
Con tôi có cần quần áo đặc biệt để mặc cho các lớp học giáo dục thể chất (gym) không?
Học sinh tiểu học không cần phải mặc quần áo đặc biệt cho các lớp giáo dục thể chất. Tuy nhiên, các em
nên mang giày vào ngày có giáo dục thể chất.
Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông phải mặc đồng phục thể dục. Đồng phục bao gồm quần
short hoặc sweatpant, áo thun hay sweatshirt, tất và giày. Có thể mua quần short và áo thun từ trường học
hoặc học sinh có thể mặc áo của riêng em. Xin vui lòng kiểm tra với các giáo viên giáo dục thể chất để
biết thêm thông tin.

PowerSchool
Khu học chánh sử dụng hệ thống thông tin học sinh tên là PowerSchool. Phụ huynh có thể truy cập
PowerSchool trực tuyến để theo dõi sự hiện diện của con em mình, các lớp học, điểm số và thông tin xe
buýt.
Xin vui lòng liên hệ với trường của con quý vị để đăng ký sử dụng PowerSchool.

Nội quy đi xe buýt
1. Có mặt tại trạm dừng xe buýt năm (5) phút trước khi xe buýt đến theo lịch.
2. Đứng cách xa phía sau của xe buýt 10 feet cho đến khi xe buýt dừng hoàn thành và di chuyển cách xa
khỏi xe buýt 10 feet sau khi xuống xe.
3. Nếu các em đang băng qua đường, luôn luôn đi qua ở phía trước của xe buýt sau khi xem xét cả hai
bên đường. Không chạm qua tay vượt (crossing arm).
4. Ngồi trong ghế của em và hướng mặt về phía trước.
5. Không đứng lên hoặc di chuyển từ chỗ ngồi của em trong khi xe buýt đang chuyển động.
6. Không hét hoặc la trên xe buýt.
7. Giữ yên tay và chân. Không va chạm vào người khác hoặc ném bất cứ vật gì.
8. Em không được ăn trên xe buýt.
9. Đừng để bất kỳ bộ phận cơ thể nào ra ngoài cửa sổ.
10. Không chạm vào cửa khẩn cấp, trừ khi người lái xe yêu cầu làm vậy.

11. Tôn trọng người khác.
12. Lắng nghe những gì người lái xe bảo em.
13. Em có thể không được mang tấm ván trượt, xe scooter hoặc động vật sống trên xe buýt.
14. Em không được mang dụng cụ hoặc dự án lớn trên xe buýt, trừ khi nó có thể để vừa trên đùi của em.
Nếu học sinh không tuân thủ quy định trên xe buýt, học sinh đó có thể sẽ không được phép đi xe buýt.

Giờ bắt đầu và tan trường
Bắt đầu
Mẫu giáo (sáng)

8:45

Kết thúc
-

Mẫu giáo (chiều)
Trường tiểu học

12:45 8:45 -

15:30
15:30

Trung học cơ sở

7:38

-

14:45

Trung học phổ thông

7:37

-

14:45

Mẫu giáo sửa đổi *

10:45 -

12:45

11:30

* Sử dụng khi được yêu cầu học chậm lại hai giờ. Lịch học sửa đổi của khối mẫu giáo không ảnh hưởng
đến các em học sinh thuộc lớp mẫu giáo buổi chiều.
Ngày học từ xa
Có những ngày trong năm học mà học sinh sẽ học nửa ngày ở nhà. Học sinh có thể hoàn thành bài vở vào
ngày học từ xa hay vào cuối tuần/ngày nghỉ bất kỳ rồi nộp bài vào ngày tới trường tiếp theo.

Chương trình thể thao
Có những chương trình thể thao sau giờ học không?
TRƯỜNG TIỂU HỌC - Sau giờ học, các chương trình thể thao không được cung cấp thông qua trường
học. Tuy nhiên, có nhiều chương trình cộng đồng dành cho học sinh tiểu học.
TRUNG HỌC CƠ SỞ - Học sinh lớp bảy và lớp tám có thể tham gia football, đấu vật, khúc côn cầu trên
cỏ, việt dã và các chương trình bóng đá tại trường trung học phổ thông. Có các chương trình bóng rổ, điền
kinh, bóng chuyền nữ và việt dã cho học sinh lớp 7 và lớp 8 ở mỗi trường trung học cơ sở. Những học
sinh muốn tham gia vào các chương trình thể thao phải hoàn tất thủ tục giấy tờ thích hợp. Xin vui lòng
liên hệ với trường của con quý vị để biết thông tin.
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – Có nhiều hoạt động cho học sinh trung học phổ thông. Học sinh nên yêu
cầu cung cấp sổ hoạt động và thảo luận với giáo viên của mình.

Tình nguyện
Tôi cần phải làm gì để trợ giúp ở trường con tôi?

Nhà trường hoan nghênh phụ huynh đến tình nguyện trong trường học và trong lớp học. Nếu quý vị muốn
làm tình nguyện viên ở trường của con quý vị, hãy hỏi nhà trường để biết thêm thông tin.

Thời tiết
Điều gì xảy ra nếu có thời tiết xấu vào một ngày học?
Sẽ có những lần khi trư ờng học sẽ bắt đầu trễ, kết thúc sớm, hoặc bị bãi bỏ hoàn toàn vì thời tiết xấu.
2 giờ trì hoãn
Trường sẽ bắt đầu trễ 2 giờ so với bình thường
●
●
●

Tiểu học sẽ bắt đầu lúc 10:45
Trung học cơ sở sẽ bắt đầu lúc 9:38
Trung học phổ thông sẽ bắt đầu lúc 9:37

** Nếu con quý vị đi xe buýt tới trường học, các xe buýt sẽ đón các em trễ hơn 2 giờ so với ngày thường.
Trường tiểu học không phục vụ bữa sáng vào những ngày học sớm 2 giờ. Trường trung học cơ sở và
trung học phổ thông vẫn phục vụ bình thường.
Tan trường sớm
Học sinh sẽ được ra khỏi trường học sớm. Thời điểm tan trường sẽ được quyết định bởi khu học chánh.
Nếu giờ học bị hoãn 2 tiếng, con em cấp mẫu giáo của tôi có đi học không?
Khi có giờ học bị hoãn 2 tiếng, học sinh mẫu giáo buổi sáng đến trường học lúc 10:45 cùng học sinh tiểu
học khác. Các em sẽ ở lại trong trường học cho đến 12:45. Các em học sinh mẫu giáo buổi chiều đến
trường học vào giờ học như thường lệ.
Làm thể nào để biết khi giờ học bị hoãn, tan trường sớm, hay nếu trường học đóng cửa?
Có một số cách để biết nếu có sự thay đổi trong lịch trình học.
●
●
●
●
●

Nghe cuộc gọi tự động từ Khu học chánh West Shore.
Kiểm tra cuộc gọi điện thoại, email hoặc tin nhắn văn bản từ Khu học chánh West Shore.
Kiểm tra trang web của Khu học chánh (www.wssd.k12.pa.us), twitter hoặc trang facebook
(@WestShoreSD).
Gọi đến đường dây của Khu học chánh theo số 938-3179.
Xem đài truyền hình địa phương. Tìm CUMBERLAND COUNTY - WEST SHORE SCHOOL
DISTRICT hoặc YORK COUNTY - WEST SHORE SCHOOL DISTRICT ở đầu hoặc cuối
màn hình TV.

BUILDING DIRECTORY
Administration Center

Physical Address: 507 Fishing Creek Road,
Lewisberry, PA 17339
Phone: 717-938-9577
Mailing Address: 507 Fishing Creek Road, P. O.
Box 803, New Cumberland, PA 17070
Twitter, Facebook, & Instagram @WestShoreSD

New Cumberland Middle School

331 Eighth Street, New Cumberland, PA 17070
School & Absence Calls: 717-774-0162
Absence Emails: ncabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter and Instagram @NCMS_Tigers

E L E M E N TA R Y S C H O O L S
HIGH SCHOOL S
Cedar Cliff High School

1301 Carlisle Road, Camp Hill, PA 17011
Phone: 717-737-8654
Absence Calls: 717-920-0322
Absence Emails: ccabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter @CedarCliffColts
Instagram @CedarCliff_Colts

Red Land High School
560 Fishing Creek Road, Lewisberry, PA 17339
Phone: 717-938-6561
Absence Calls: 717-938-6564
Absence Emails: rlabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter and Instagram @RedLandHS

MIDDLE SCHOOL S
Allen Middle School
4225 Gettysburg Road, Camp Hill, PA 17011
School & Absence Calls: 717-901-9552
Absence Emails: alabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter and Instagram @AllenMustangs

Crossroads Middle School
535 Fishing Creek Road, Lewisberry, PA 17339
Phone: 717-932-1295
Absence Calls: 717-938-3599
Absence Emails: cmabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter @CM_Lightning
Instagram @CMS_Lightning

Fairview Elementary

480 Lewisberry Road, New Cumberland, PA 17070
Phone: 717-774-2970
Absence Calls: 717-901-9917
Absence Emails: fvabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter @FV_Panthers

Fishing Creek Elementary

510 Fishing Creek Road, Lewisberry, PA 17339
Phone: 717-938-6565
Absence Calls: 717-938-6567
Absence Emails: fcabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter @FCSharks1

Highland Elementary

1325 Carlisle Road, Camp Hill, PA 17011
Phone: 717-901-9860
Absence Calls: 717-901-9715
Absence Emails: hgabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter @HG_Stallions

Hillside Elementary

516 Seventh Street, New Cumberland, PA 17070
School & Absence Calls: 717-774-1321
Absence Emails: hsabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter @HS_Hedgehogs

Newberry Elementary
2055 Old Trail Road, Etters, PA 17319
Phone: 717-938-2111
Absence Calls: 717-938-9777
Twitter @NB_Bobcats

BUILDING DIRECTORY
Red Mill Elementary
700 Red Mill Road, Etters, PA 17319
Phone: 717-938-3778
Absence Calls: 717-938-3795
Absence Emails: rmabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter and Instagram @RMDolphins

Rossmoyne Elementary
1225 Rossmoyne Road, Mechanicsburg, PA 17055
School & Absence Calls: 223-225-9729
Absence Emails: rsabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter @RS_bulldogs

Washington Heights Elementary
531 Walnut Street, Lemoyne, PA 17043
School & Absence Calls: 717-761-8040
Absence Emails: whabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter @WH_Eagles

ONLINE SCHOOL
ExCEL Virtual Learning Academy
1225 Rossmoyne Road, Mechanicsburg, PA 17055
School Calls: 223-225-9747
Absence Emails: dlabsent@wssd.k12.pa.us
Twitter and Instagram @ExCEL_VLA

West Shore

SCHOOL DISTRICT
INSPIRE • ENGAGE • EMPOWER

Our Pledge
We are committed to
providing students with
inspiring and relevant
experiences so
they may live
meaningful, purposeful,
and impactful lives.

Board of School Directors
Brian K. Guistwhite, President
Christopher J. Kambic, Vice President
Judith A. Crocenzi
Edward G. Fogel
Frank J. Kambic
Sheri D. Moyer
Frederick A. Stoltenburg
Heidi E. Thomas
Abigail A. Tierney

Non-Members
Ryan E. Argot, Ed.D., Secretary
TBD, Treasurer
Brooke E.D. Say, Esq., Solicitor

Administration
Todd B. Stoltz, Ed.D., Superintendent
Jamie A. Whye, Ed.D., Assistant Superintendent
The West Shore School District will provide to all persons equal access to all categories of
employment in this District, regardless of race, age, color, creed, religion, sex, gender, gender
identity, sexual orientation, ancestry, genetic information, marital status, pregnancy, national
origin, handicap/disability, or differently-abled status, in accordance with state and federal laws
governing educational and vocational programs and in its recruitment and employment practices.
The District shall make reasonable accommodations for identified physical and mental impairments
that constitute disabilities, consistent with the requirements of federal and state laws and
regulations. Inquiries concerning the application of Title VII, Title IX, Section 504, the ADA, and the
implementing regulations may be referred to the Director of Human Resources, 507 Fishing Creek
Road, P.O. Box 803, New Cumberland, PA 17070-0803, telephone 717-938-9577.
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